DigiFold Pro 385
Універсальна автоматична
фальцювально-бігувальна система

Головні переваги
•

Бігування і фальцювання аркушів товщиною до 0,4 мм без тріщин

•

Сенсорний екран управління SmartScreen

•

Вакуумна подача аркушів

•

Висота накладу до 450 мм

•

Технологія подавання SmartStep для коротких тиражів

•

Максимальна продуктивність до 6000 аркушів за годину

•

До 16 бігів на аркуші

•

Технологія фальцювання "літаючий ніж"

•

Макс. формат аршушів 385 x 700 мм

•

Безстрокова гарантія на ніж і матрицю

•

Поздовжня перфорація

Управління завданнями здійснюється через сенсорний дисплей
SmartScreen. При обробці відбитків стандартних форматів від

Morgana DigiFold Pro 385 - універсальна автоматична машина
четвертого покоління для бігування і фальцювання відбитків,

надрукованих на цифровому і офсетному обладнанні. Її зручний і
інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, а також вакуумний барабан

подавання з автоматичним налаштуванням, дозволяють звести
роботу оператора до мінімуму

По ряду функціональних можливостей DigiFold Pro 385 вигідно

відрізняться від DigiFold Pro. Наприклад, на даній машині можна
зробити до 16 бігів на аркуші, нова система подачі дозволяє

оператора вимагається тільки вибрати розмір аркушу і тип

фальцювання. Решту параметрів Morgana DigiFold Pro 385 визначає
автоматично, в тому числі висоту столу подавання, силу
роздування стопи, позиції бігування і фальцювання

При фальцюванні використовується технологія "літаючий ніж", яка
дозволяє запобігти появі подряпин, пошкоджень по краях і слідів
на оброблених матеріалах. DigiFold Pro 385 допоможе зробити
процес фальцювання і бігування у Вашій друкарні швидким,
зручним і максимально якісним.

завантажувати стопу висотою до 450 мм для довгих тиражів, а

В секції фальцювання використовується динамічний дефлектор

технологія SmartStep застосовується при швидкому завантаженні

аркуша на його передньому краї, що дозволяє виконувати один чи

коротких тиражів

декілька фальців без ризику подряпин чи пошкодження.

Фальцювальник-бігувальник DigiFoldPro 385 обробляє відбитки за

DigiFold Pro 385 може виконувати фальцювання / біговку за один прохід,

один прохід і адаптований для роботи з ламінованим матеріалами.
Дана

модель

обладнана

ножем

Dynacrease

і

бігувальною

матрицею, за допомогою якої обробити до 6000 аркушів на
годину з унікальною точністю до 0,1 мм.

а також використовіватись як автономний бігівальник, якщо в

фальцюванні немає необхідності, або ж як перфоратор без біговки і

фальцю. По ширині аркушу можна встановити до п'яти перфораційних
коліс.

DigiFold Pro 385 - це сама простота…

Просте і швидке налаштування дозволить значно підвищити
продуктивність і якість!
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DigiFold Pro 385
Універсальна автоматична
фальцювально-бігувальна система

Технічні характеристики
Високошвидкісний бігувальник / фальцювальник з вакуумним подаванням аркушів
385 x 700 мм
148.5 x 210 мм
0.11 мм (прибл. 80 г/м2 без покриття)* - 0.4 мм (прибл. 400 г/м2)*
7 - дюймовий сенсорний екран
Передвстановлені / кастомізовані (50 налаштувань)
450 мм
2
1 мм
2
70 мм (залежно від щільності паперу)
2.5 мм
50 мм (залежно від щільності паперу)
2.5 мм
50 мм (залежно від щільності паперу)
70 мм
До 6 000 аркушів за годину (при фальцюванні А4 навпіл)

2275 x 680 x 1270 мм (прибл.)
260 кг (прибл)
100-240 В, 50/60 Гц
*Залежно від якості паперу
*Відмова від відповідальності: в рамках нашого плану подальшого вдосконалення продукту технічні характеристики та опублікована тут інформація можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Всі технічні характеристики
залежать від типу роботи та матеріалу, температури, вологості повітря та способу друкування. Викладені технічні характеристики вимірювались на ненадрукованих аркушах без покриття. E & OE.

Опції
•

Вузьке бігувальне лезо

